
Szinbád Szombathelyre jön...

Októberben kezdik forgatni 
Huszárik Zoltán 

Krúdy-filmjét
Életében legendák lengték 

körül magányos alakját s 
gáláns kalandjait; regényei
ben, novelláiban maga va
rázsolta álomvilággá valósá
gos élményeit. Krúdy Gyul- 
la felejthetetlen Szinbádját 
—  az író alteregóját — kel
ti életre Huszárik Zoltán 
filmje, amelynek előkészüle
teiről érdekes részleteket 
tudtunk meg csütörtökön a 
késődélutáni órákban Szom
bathely egyik jellegzetes, ré
gi utcájában;; j

Eperies a 
— „Forgódban
A  csoport 8— 10 tagú le

hetett, s a nagy forgalom
ban, a szűk sikátor délutá
ni forgatagában (öt óra kö
rül) fel sem tűnt volna, ha 
csali nézelődik, sétál, mint 
más idegen. Az első „gya
nús” jelekre akkor figyel
tünk fel, amikor egyikük

coliatokkal méregetni kezdte 
a falat, a másik jegyezgetett 
füzetébe, a harmadik sorolta, 
hogy milyen üzlet, cégér, 
tábla kerül majd erre a 
helyre: rőfös, kalapos... Ta
lán áttervezik a Forgót?

—  Nem, kérem, a Szin
bád című film egyik utcá
ját szemrevételezzük.; 5

Így ismerkedtünk meg 
Kocsis Mihályival, a rende
ző első asszisztensével, Ta
más János második asszisz
tenssel, Duba László díszlet- 
tervezővel, s az előkészítő 
csoport tagjaival. A  színhely 
kiválasztása még a tavasszal 
megtörtént, most részletesen 
felmérik a forgatáshoz.

— Miért éppen ezt az ut
cát választották ki?

— Mert a századforduló 
felvidéki városának és Krú
dy világának különös han
gulatához éppen illik ez a 
szűk sikátor. Ez lesz ugyan

is Eperjes város Váci ut
cája, ahol Szinbád. a roman
tikus szerelmek lovagja vé
gigsétál a szép és vonzó Bá- 
natvárinéval. A  jelenet fil
men körülbelül három per
ces lesz. A  másik szombat- 
helyi felvétel majd a Sava- 
ria Szálló éttermének egyik 
sarkában készül.

Kőszeg, Sopron, 
Podolinec

A rendező asszisztensein és 
a díszlettervezőn kívül két 
építész és négy berendező 
„dolgozik” a Forgóban. Kü
lön megvizsgálják a cégtáb
lákat, a rövidáru bolt ki
rakatát, a szemfelszedést
hirdető ablakot, a faisik tö
réseit, az ablakok közti 
távolságot, mert a filmben 
—  amely, mint Kovács Mi
hály mondja — egyik leg
szebb színesfilmünk lesz, 
minden kelléknek rendkívüli 
fontossága van a korhűség, 
a hangulatteremtés miatt.

— Hol forgatják a film 
többi részét?

— Kőszegen a Jurisich-té- 
ren, a Chemel utcában és 
a város több pontján, Sop
ronban ugyancsak forgatunk 
majd, mert Sopron, Kőszeg 
és részben Szombathely is 
sokat megőrzött a század- 
forduló városképéből, tehát 
olyan környezeti elemeket, 
amelyek bexllenek a Krú
dy-novellák hangulatába. 
Természetesen másutt is for
gatunk. Mielőtt Sopronba és 
Szombathelyre jöttünk vol
na. a Balaton északi part
ján. valamint Mohács kör
nyékén, Dunaszekcsőn jár
tunk. ahol egy-egy jelenet 
készül a film számára. A  
jövő héten pedig Szlovákiá- j 
ba utazunk, hogy Eperjesen, 
Poprád környékén. Podo- 
linecen előkészítsük a for
gatást.

— Kik lesznek a fősze
replők, s mikor kezdik meg 
a film forgatását?

—  A  film rendezője, Hu
szárik Zoltán, aki a nagysi
kerű Elégia című . - kisfilmet 
készítette, hosszabb idő-óta 
tárgyal a szereplő’: kiválasz
tása ügyében színházaink
kal. Neveket az ő tudta nél
kül nem mondhatunk, hisz 
végleges döntés mép nem 
született. Ügy tudjuk, hogy 
több neves magyar. vala
mint külföldi, elsősorban 
csehszlovák, szovjet. len
gyel és román művész neve 
is szóba került a főszerepek
re. A  forgatást különben ok
tóber 15-én kezdjük, ha ad
dig minden tervszerűen ha
lad. Szombathelyre október 
25-e körül jövünk, s való
színű, hogy november vé- 
géi<r forgatunk a három nyu
gat-dunántúli városban. Ké
sőbb. mivel havas téli je
lenetek is szerepelnék a 
filmben januárban ismét 
visszajövünk;

Szinbáddal
együtt—

— Ki a film operatőre?
—  Tóth János.
— Hogy oldják meg a 

szűk Forgó utcában, hogy 
a pártszékház és a Luxus 
Áruház modem épülete ne 
„lógjon” be az ódon eper
jesi városrészbe, mivel Szin
bád és szerelme éppen a 
„párthíz” felől jönnek?

— Viszonylag egyszerűen. 
Csak ezt az oldalt filmez
zük, amelyiken a rövidáru 
bolt van. Ügy állítjuk be a 
gépet, hogy sem a pártház, 
sem a Forgó utca másik ol
dala ne kerüljön szalagra. 
Ez az operatőr dolga lesz.

—  Meddig maradnak 
Szómba thelyen ?

— Máris indulunk vissza 
Sopronba. Legfeljebb addig 
maradunk még, amíg meg
nézzük azt a híres szombat
helyi cipőboltot Nem tud
ja merre van? S mennyi 
idő alatt lehet oda eljutni’

— öt perc alatt odaérünk, 
tartsanak velem...

Negyedórával később bú
csúzunk. Megígérik, hogy ok
tóberben már Szinbáddal 
együtt térnek vissza Szom
bathelyre és Kőszegre.

(Bertáján LJ


